Anlegg og relasjon
Innledning
Første del av dokumentet beskriver hvordan Anlegg og relasjon fungerer i Medusa. Det forutsettes at leseren kjenner til hva et utstyr er i Medusa. Det
er gitt eksempler på anlegg og det er beskrevet prinsipper rundt bruk og føring av anlegg.

Siste del av dokumentet er veileder for prosedyren. Den beskriver hvordan man registrerer anlegg med underliggende utstyr i Medusa.
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Relasjoner i Medusa
I Medusa kan man knytte sammen en eller flere utstyr som naturlig hører sammen. En slik knytning mellom to utstyr kalles en relasjon i Medusa. Det er
mulig å bygge et hierarki av utstyr basert på slike relasjoner.
Relasjon mellom utstyr

Utstyr:




Det kan være relasjon mellom utstyr uten at det er et anlegg involvert.
En slik relasjon kan være f.eks. å vise at en skjerm hører til en pc, eller
at en strømadapter hører til et utstyr.
Utstyr som har relasjon til et overliggende utstyr vil i utgangspunktet
ikke ha arv fra utstyret. Arv kan skrus av eller på for hvert utstyr.

Relasjon hvor anlegg er en av komponentene

Anlegg:
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Kan ha alle egenskapene som et utstyr kan ha
Det er kun to egenskaper som skiller anlegg fra utstyr: Anleggs-ID og anleggsnavn
Kode settes normalt ikke på anleggsobjektet, kun på utstyrsobjektene.
Anlegg brukes som et logisk toppnivå i et hierarki, for å gruppere utstyr som er
knyttet sammen mekanisk, elektrisk eller på annen måte, hvor utstyrene sammen
fungerer som et system eller en enhet.
Arv i anlegg betyr at utstyr eller anlegg ser AO og PV som er på nivået over, i egen
AO-liste og PV oversikt. Arv går aldri oppover i hierarkiet.
Utstyr som har relasjon til et overliggende anlegg vil i utgangspunktet ha arv fra
anlegget. Arv kan skrus av eller på for hvert utstyr.
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Eksempler på anlegg registrert i Medusa:
Vannrenseanlegg til dialyse.
Vann fra kommunen blir filtrert, avsaltet, går igjennom
RO-membran og distribuert. I tillegg så er det varmedesinfisering av rørsløyfe. Disse prosessene gjøres av
forskjellige utstyr/komponenter som hver har forskjellig
funksjon. Alt sammen er knyttet sammen av rørsløyfa. En
kan omgå og koble ut de fleste av disse «komponentene»
og anlegget vil fortsatt fungere, men da på bekostning av
kvalitet og/eller holdbarhet til de andre komponentene i
anlegget.
Det forskjellige utstyret i anlegget har forskjellig
vedlikeholdsbehov og forskjellig intervall på
vedlikeholdet.

Fig 1: Vannrenseanlegg til dialyse
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Sysmex automatisert hematologi lab XN9000
Dette anlegget er bygget opp av 3 analysestasjoner,
rørsorterer, reagensproduksjon og en båndløsning som
fordeler prøver der hvor det er ledig kapasitet.
Dette er også knyttet sammen i nettverk med en
4.analysestasjon som da står fritt, men den er en del av
anlegget fordi den jobber mot en server som automatisk
ser på prøvene for å flagge eller godkjenner disse ut fra
gitte kriterier.
Det er altså både en mekanisk forbindelse og en
elektrisk forbindelse mellom de forskjellige
komponentene/utstyrene.

Fig 2: Sysmex automatisert hematologi lab XN9000
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Prinsipper for bruk av anlegg i Medusa
Utstyr i anlegg










Et anlegg må ha minst ett underliggende utstyr eller annet anlegg.
Anlegg skal ikke ha Reg.nr
Anlegget som sådan registreres anskaffelseskostnad kr 0. Anskaffelseskostnad skal føres på utstyrskomponentene i anlegget:
o basert på reell kostnad på respektive enhet
o eller etter en logisk fordeling mellom utstyret i anlegget, f eks ved at hovedenheten (det mest dominerende utstyret) i anlegget bærer hele
kostnaden for anlegget.
o På utstyr hvor anskaffelseskostnad for utstyret er ført på (tillagt) et annet utstyr i samme anlegg, skal anskaffelseskostnad for det utstyret
settes til kr 1 ekskl. mva.
Ved endring av utstyr i et anlegg (f eks ved kassering og nyanskaffelse) er det viktig at prisen for anlegget som helhet blir oppdatert på de(t) utstyr
hvor anskaffelseskostnaden er ført.
Navngiving (hentet fra tidligere prosedyre)
o Anleggsnavnet bør i størst mulig grad gjenspeile anleggets funksjon og i tillegg følge en tilnærmet NKKN-struktur. Anleggsnavn skal være av
typen. "Funksjon, avd. (eventuelt nr ved flere like anleggsnavn), firma/fabrikat".
o Eksempler
 For radiologi: «Rtg, Modalitetstype, Labnavn, Handelsnavn (Rtg, MR, MR1 Nevro, magnetom Symphony)»
 For ultralyd: «Ultralyd, Labnavn/Kallenavn, Handelsnavn»
Dokumenter legges på anlegg dersom dokumentene gjelder for anlegget som helhet.
PV kan legges på anlegget der hvor PV gjelder for hele anlegget (felles sjekkliste og/eller servicerapport med samme intervall). Er det forskjellige PVer (ulik tidsintervall, oppdelte servicerapporter mv) på utstyret skal PV legges direkte på utstyret.

Tilbehør i anlegg




Tilbehør er komponenter med en betydelig innkjøpskostnad, som er nødvendig for at utstyret i anlegget skal fungere sammen. Det kan f eks være
kabler, stativer, monteringsmateriell, rotor til sentrifuge.
Tilbehør registreres i Medusa på samme måte som MTU, men med utstyrskategorien «MTU tilbehør»
Dersom tilbehør har NKKN-kode, så kan tilbehøret registreres med en generisk lokal kode, dersom dette tillates i det enkelte HF.
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Tilbehør kobles i relasjon mot anlegg på samme måte som annet utstyr.
Slitedeler og utstyr som dekkes gjennom operasjonelle kostnader er ikke tilbehør, men håndteres gjennom lager.
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Utfordringer ved føring av anlegg i Medusa





Fordeling av innkjøpskostnad mellom utstyr og anlegg
Hvor går skillet mellom tilbehør og reservedeler? Skille på drift og investering, skille på kostnadsnivå?
Hvordan beregne rett innkjøpspris ved utskifting av utstyr, der hvor deler av innkjøpskostnaden allerede ligger på anlegget eller er fordelt på flere
utstyr
Når et utstyr i anlegg erstattes av nytt utstyr og anskaffelseskostnad ikke gjenspeiler faktisk verdi på det nye utstyret
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Registrere et anlegg
1) Klikk på «nytt anlegg» fra Anleggsmenyen
2) Fyll inn et anleggets navn. Det er viktig at det
blir satt et fornuftig anleggsnavn som beskriver
hva anlegget er og som gjør det lett å finne igjen.
Se prinsipper for navngiving på side 5.
Det vil bil automatisk fylt inn anleggs-id.
Kode brukes normalt ikke på anlegg.
Innkjøpsprisen på anlegget settes til kr 0. Pris
settes på det respektive utstyret i anlegget.
Det er viktig at det ikke settes full pris på både
anlegg og utstyret fordi verdiene vil bli summert
og rapportert høyere enn faktisk pris.
3) Angi egen signatur og faggruppe. Da ser man
anlegget under «mine anlegg» og «gruppens
anlegg»
4) Klikk på Effektuere

Fig 3. Registrere nytt anlegg

Koble inn utstyr i anlegg
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1) Gå inn på anlegget og velg fanen «relasjon»
2) Klikk på den noden en skal koble utstyrt inn under
(anleggsnoden)
3) Klikk «Koble inn»
4) Søk etter utstyret og velg det utstyret som skal
legges inne klikk ok
Utstyret vil listes opp og arv er på
Symbolforklaringer:
Denne noden har en verdi i feltet for AnleggsID og
regnes derfor for et anlegg.
Denne noden er satt til ikke å arve
Endringssymbolet brukes primært for å skru arv av/på.

Fig 4. Koble inn utstyr i anlegg
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Liste over utstyr i et anlegg
1) Gå inn på anlegget og velg fanen «relasjon»
2) Klikk på den noden du vil se utstyret på
3) Klikk på «Utstyr historikk»
4) Du kan begrense listen ved å velge fra-til dato
for når utstyret var aktivt i noden. For å se
nåværende aktivt utstyr velg fra dagens dato og
blank til-dato
5) Klikk på «Søk utstyr»

Fig 5. Søk utstyr i anlegg
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Listen viser utstyr knyttet til den
valgte noden i anlegget

Fig 6. Liste med utstyr i anlegg
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Arbeidsordre og PV på anlegg
Genereres en arbeidsordre på anlegget så vil
denne vises på alt utstyr som har arv.
Arbeidsordre settes på anlegget i de tilfeller
hvor jobben berører hele anlegget som helhet
og denne jobben ikke passer å sette på noen av
utstyrene i anlegget.
Hvis en setter en PV på anlegget så vil de
underliggende utstyrene som har arv «se»
PV’en. Når en da generere PV arbeidsorden på
anlegget så vil denne arbeidsorden også vises på
alt utstyret som har arv.

Fig 7. PV på anlegg

Rev 201708

Side 12 av 14

Anlegg og relasjon
Summering og Systemkostnad
Under fanene relasjon -> summering så vil en se
nåverdien av anlegget og dets underliggende
utstyr summert opp.

Fig 8. Summering av kostnader
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System kostnad

Under fanene Anleggsinfo er det et ikon som
heter systemkostand. Når en kikker på dette får
en opp en oversikt over den historiske kostnad
til anlegget inklusive kasserte apparater.

Fig 9. Systemkostnad
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